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תיקון עקיף:
חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואיי וגירושין( ,התשי״ג - 1953-מם׳ 2

חוק למניעת הטרדה מינית )תיקון( ,התשם״ד*2004-
תיקון סעיף 2

.1

בחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ״ח998-ו  ,בסעיף - 2
)ו( בהגדרה ״בשירות״ ,בסופה יבוא ״או בשירות לאומי״;
) (2בסופו יבוא:
ו

״״שירות לאומי״  -במשמעותו בפסקה ) ^3להגדרה ״ילד״ שבסעיף  238לחוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה. 1995-״
2

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

יוסף )טומי( לפיד
שר המשפטים
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

• התקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התשס־ד) 2בפברואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,32 -מיום ד׳ בטבת התשם״ד ) 31בדצמבר  ,(2003עמי .24
י ם־ת התשג־ח ,עמי .166
ם״ח התשנ־ה ,עמי  ;210התשס״ד ,עמי .95
1

חוק שירות ביטחון)תיקון מם׳ בו( ,התש0״ד*2004-
תיקון סעיף 2

בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו986-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ,2
.1
אחרי פסקה ) (2יבוא:
י

״)2א( פסקה ) (2לא תחול על החישוב ,אם מלאו או לא מלאו לאדם פלוני שמונה
עשרה שנים ,לענין -
)ו( ההגדרה ״יוצא צבא״ שבסעיף  1וסעיפים  15,13ו־6ו  -למעט לענין שירות
במסלולי העתודה שהוכרו בפקודות הצבא ,ושירות ללא תשלום כמשמעותו
בפקודות האמורות;
) (2סעיפים )20א( ו־)א 24 ,(1ו־24א.״
תיקון סעיף 20

.2

בסעיף  20לחוק העיקרי -
)ו( אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)א (1על אף הוראות סעיף קטן)א( ,יוצא צבא לא ייקרא להתייצב לשירות
במסלולי העתודה שהוכרו בפקודות הצבא ולשירות ללא תשלום כמשמעותו
בפקודות האמורות ,אלא אם כן הזמן שנקבע להתייצבות הוא בתוך תקופות
אלה:
) (1לגבי מי שהיה אזרח ישראלי או תושב קבוע בהגיעו לגיל שמונה
עשרה לפי הוראות סעיף  - (2)2מיום שהגיע לגיל שמונה עשרה לפי
הוראות סעיף  (2)2עד תום עשרים וארבעה חורשים מיום שהגיע לגיל
שמונה עשרה לפי הוראות סעיף 2)2א(;

* התקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התשם״ד) 2בפברואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,32 -מיום ד׳ בסיון התשם״ג ) 4ביוני  ,(2003עמי .486
סייח התשמ״ו .עמי  :107התשים ,עמי .266
י
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) (2לגבי מי שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע לאחר הגיעו לגיל
שמונה עשרה לפי הוראות סעיף  - (2)2מיום שהיה לאזרח או לתושב
באמור ער תום עשרים וארבעה חודשים מיום שהגיע לגיל שמונה עשרה
לפי הוראות סעיף 2)2א( ,או בתוך עשרים וארבעה חודשים מיום שהיה
לאזרח או לתושב כאמור ,לפי המאוחר מביניהם ,ואולם לא בתוך שישה
חודשים מיום שהיה לאזרח או לתושב כאמור אלא אם כן הסכים
לכך".־
) (2בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״בסעיף קטן)א(״ יבוא "או)או( ,לפי הענין״;
) (3בסעיף קטן)ג( ,ברישה ,במקום ״)א(״ יבוא ״)א() ,אן(״

;

) (4בסעיף קטן)גו( ,במקום ״)א(״ יבוא ״)א() ,או(״•,
) (5בסעיף קטן)ד( ,במקום ״סעיף קטן)א(״ יבוא ״סעיפים קטנים )א( ו־)או(״.
)א( תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בטבת התשם״ר ) 1בינואר ) (2004בסעיף זה  -יום
.3
התחילה(.

תחילה ותחולה

)ב( מי שערב יום התחילה חלפה לגביו התקופה לקריאה לשירות ,לפי הוראות
סעיפים  2ו־ 20לחוק העיקרי ,כנוסחן ערב יום התחילה ,ימשיכו לחול עליו הוראות סעיפים
אלה ,כנוסחן ערב יום התחילה; לענין סעיף קטן זה ,״התקופה לקריאה לשירות״  -כהגדרתה
בסעיף )20ג (2לחוק העיקרי ,כנוסחו ערב יום התחילה.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

שאול מופז
שר הביטחון
ראובןריבלין
יושב ראש הכנסת

חוק הדיינים )תיקון מם׳  ,(20התשס״ד*2004-
.1

בחוק הדיינים ,התשט״ו) 1955-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו -
)ו( בהגדרה ״מועצת הרבנות הראשית״ במקום ״במשמעותו בתקנות כנסת ישראל״
יבוא ״כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית לישראל ,התש״ם) 1980-בחוק זה  -חוק
הרבנות הראשית(״,-
) (2אחרי ההגדרה ״מועצת הרבנות הראשית״ יבוא:
״״השר״  -שר המשפטים.״
בסעיף  3לחוק העיקרי ,במקום ״שר הדתות״ יבוא "השר״.
בסעיף  5לחוק העיקרי ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״.
י

תיקון סעיף ו

ג

.2

.3
.4

בסעיף  6לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן)א( ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״ ובמקום ״המועצה המשפטית״
יבוא ״המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין״:

תיקון סעיף ג
תיקון סעיף 5
תיקון סעיף 6

* התקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התשס״ד ) 2בפברואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  -ז ,7מיום כ״א בכסלו התשס״ד ) 16בדצמבר  ,(2005עמ׳ .262
י ס״ח התשט״ו ,עמי  ;68התש״ס ,עמי .198
ם״ח התש״ם ,עמי .90
!
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'•*MSa.

"***hit,:

) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״;
) (3בסעיף קטן)ד( ,בסופו יבוא ״ובהם שגי הרבנים הראשיים לישראל״:
) (4אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ה( לענין סעיפים קטנים )א( ו־)ד( ,התפנה מקומו של רב ראשי לישראל או
של שני הרבנים הראשיים לישראל כאמור בסעיף  (1)20לחוק הרבנות הראשית,
יהיו חברי הועדה במקום שני הרבנים הראשיים לישראל ,הרב הראשי לישראל
הנותר או מי שקיבל את סמכויותיהם לפי אותו סעיף ,בהתאמה.״
תיקון סעיף ד

.5

תיקון סעיף 8

.6

בסעיף  7לחוק העיקרי -
)ו( במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( השר ,בהודעה ברשומות ,יודיע שיש למנות דיין ויכנס את הועדה אם
התקיים אחר מאלה:
) (1השר ראה שיש למנות דיין במקום דיין שהתפנה מקומו או בנוסף על
הדיינים המכהנים,-
) (2התפנה מקומו של דיין ונשיא בית הרין הרבני הגדול ראה שיש
למנות דיין אחר במקומו וביקש מהשר לעשות כן.״;
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״;
) (3אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
׳׳)גו()!( התקבלה בועדה החלטה בהעדר שני הרבנים הראשיים לישראל,
רשאי כל אחד מהם לבקש מהשר לכנס את ה ו ע ד ה כדי לקיים דיון חוזר
בענין שלגביו התקבלה ההחלטה;
) (2בקשה כאמור בפסקה ) (1תוגש לא יאוחר מתום 0ו ימים ממועד
קבלת ההחלטה:

)נ( השר יכנס את הועדה לשם קיום דיון חוזר בהחלטה ב ת ו ך 30
ממועד הגשת הבקשה;
) (4על החלטה שהתקבלה בדיון חוזר לא ניתן לקיים

ימים

דיון חתר.״

בסעיף  8לחוק העיקרי -

)ו( בסעיף קטן)א( ,בםיפה ,המילים ״לישראל-התש״ם980-ו״ -

יימחקו:

) (2במקום סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ד( ) (1נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי למנות להרכב קבוע ש ל שלושה
דיינים בבית דין רבני אזורי ומקרב אותם דיינים ,אב בית דין אחד ,אשר
יכהן דרך קבע כראש ההרכב• ,אב בית דין שעבר לכהן דרך קבע בהרכב
אחר ואינו מכהן בו כראש הרכב  -יפקע מינויו כאב בית דין.
) (2נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי למנות לבית דין רבני אזורי שבו
קיימים לפחות שלושה הרכבים קבועים של שלושה דיינים ,ראש אבות
ב י ת דין אחד מקרב אבות בית הדין של אותו בית דין ,ואולם א ם נבחר ריין,
ששימש כדיין לפחות שנתיים ,לכהונת רב ראשי לעיר שיש נ ה ב י ת דין

רבני אזורי כאמור י ה י ה הוא ראש אבות בית הדין באותו ב י ת דין.
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) (3מינוי של אב בית דין או ראש אבות בית דין לפי סעיף קטן זה יהיה
לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים ,ורשאי נשיא בית הרין הרבני הגדול
להאריך את תקופת הכהונה לתקופות בהונה נוספות שבל אחת מהן לא
תעלה על ארבע שנים.״;
) (3בסעיף קטן)ה( ,בדישה ,במקום ״השר לעניני דתות״ יבוא ״השר״;
) (4בסעיף קטן )ו( ,במקום הרישה המסתיימת במילים ״בראש בית הדין;״ יבוא
״יושב בדין ראש אבות בית דין ,ישב הוא בראש ההרכב :לא יושב ברין ראש אבות
בית דין ויושב בו אב בית דין ,ישב הוא בראש ההרכב;׳־.

.7

אחרי סעיף  8לחוק העיקרי -

הוספת סעיף 8א

•קביעת הרכבים8 ,א) .א( נשיא בית הדין הרבני הגדול יקבע כללים לענין -
מועדים ומקום
כהונה

)ו( הרכבי הדיינים בבתי הדין הרבניים וחלוקת הענינים
שיידונו לפני בל הרכב;
) (2קביעת מועדי הדיון בבתי הרין הרבניים.
)ב( נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי לקבוע לענין מסוים את
הרבב הדיינים ואת המועד לתחילת הדיון.
)ג( נשיא בית הדין הרבני הגדול יקבע את מקום כהונתו של דיין
בבית דין רבני אזורי עם מינויו.״

.8

בסעיף  9לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 9

) (1במקום כותרת השוליים יבוא ״מינוי לכהונה בפועל בבית הדין הרבני
הגדול״;
) (2בסעיף קטן)א( ,במקום הרישה עד המילים ״נשיא בית הדין הרבני הגדול״ יבוא
״נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי ,בהסכמת המועמד ובהסכמת השר״.

.9

בסעיף  13לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)א( יבוא:

תיקון סעיף 13

׳׳)א( השר ,בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ,יקבע ,בתקנות או בהוראות
מינהל ,לפי הענין ,את סדרי המינהל של בתי הדין הרבניים וימנה על ביצועם את
אחד הדיינים או אדם הכשיר להיבחר רב עיר ,שיהיה אחראי בפניהם; מינוי לפי
סעיף קטן זה של מי שכשיר להיבחר רב עיר טעון אישור ועדת המינויים.״
 .10בסעיף  15לחוק העיקרי ,במקום ״לשר הדתות״ יבוא ״לשר״ ובמקום ״שר הדתות״ יבוא
״השר״.

תיקון סעיף 15

 .11בסעיף  18לחוק העיקרי ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר ונשיא בית הדין הרבני
הגדול״ והמילים ״ולדעת נשיא בית הדין הרבני הגדול״  -יימחקו.

תיקון סעיף 18

.12

בסעיף  19לחוק העיקרי ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״.

תיקון סעיף 19

.13

בסעיף  20לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 20

) (1בסעיף קטן)ג( ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״:
) (2אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ה( השר ,בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ,רשאי להתקין תקנות לעגין
סדרי הדין בבית הדין המשמעתי.״
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 .14בסעיף ו)2א( לחוק העיקרי ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר ,בהתייעצות עם נשיא
תיקון סעיף 21
בית הדין הרבני הגדול״.
תיקון סעיף 22
 .15בסעיף  22לחוק העיקרי ,בכל מקום ,במקום ״שר הדתות״ יבוא ״השר״.
תיקון סעיף 27
 .16בסעיף  27לחוק העיקרי
) ו( האמור בסעיף יסומן)א( ובו -
)א( ברישה ,במקום ״שר הדתות ממונה״ יבוא ״השר ממונה״ ובמקום ״שר
הדתות רשאי ,בהתייעצות עם נשיא בית הרין הרבני הגדול ועם שר המשפטים״
יבוא ״השר ,בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ,רשאי״;
)ב( במקום פסקה )ו( יבוא:
״)ו( את סדרי הדין בבתי הדין הרבניים;״;
)ג( אחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3את הסמכויות המינהליות של ראשי אבות בית דין.״:
) (2אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת.״
 .17בחוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( ,התשי״ג , 1953-במקום סעיף 11
תיקון חוק
שיפוט בתי דין
רבניים )נישואין יבוא:
וגירושין( -
־ביצוע ותקנות  .11שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,בהסכמת נשיא
מס׳ 2
בית הדין הרבני הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
להתקין תקנות לביצועו.״
ג

) .18א( תקנות ראשונות לפי סעיף )27א^( ו־) (3לחוק העיקרי ולפי סעיף  11לחוק
חובת התקנת
תקגות ראשונות שיפוט בתי דין רבניים)נישואין וגירושין( ,התשי״ג ,1953-כנוסחם בסעיפים  16ו־דו לחוק זה
יובאו על ידי השר לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך  180ימים מיום
תחילתו של חוק זה.
)ב( הוראות מינהל ותקנות ראשונות לפי סעיף  13לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 9
לחוק זה ייקבעו בתוך  180ימים מיום תחילתו של חוק זה.
הוראות מעבר

) .19א( הוראות תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל  -התשנ״ג" ,יחולו עד
להתקנת תקנות באותו ענין לפי הוראות סעיף )27אץו( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף (1)16
לחוק זה.
) (2הוראות סעיף  8לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  6לחוק זה לא יחולו על מי שכיהן
ערב תחילתו של חוק זה כאב בית דין או כראש אבות בית דין ,כל עוד הוא מכהן באותו בית
יין רבני שבו כיהן ערב תחילתו של חוק זה.
י ו ס ף )ט ו מ י( ל פ י ד
שר המשפטים

אריאל שרון
ראש הממשלה
ראובן רי ב לי ן
יושב ראש הכנסת

מ ש ה קצב
נשיא המדינה
סייח התשי״ג ,עמ־  ;105התשנ״ה ,עמ׳ .140
י״פ התשנ״ג ,עמ׳ .2299
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